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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

Sem surpresas, o PIB do terceiro trimestre cresceu 

0,8% na comparação com o segundo trimestre. Esta 

taxa de crescimento e as revisões dos trimestres 

anteriores indicam que o crescimento do ano deve 

ficar próximo de 1,3%. Além das perspectivas para o 

PIB seguirem favoráveis, o cenário para inflação 

mostrou nova melhora. Depois das mudanças das 

bandeiras tarifárias de energia, a apreciação 

cambial e a queda do petróleo trouxeram notícias 

positivas para a inflação corrente por conta de uma 

forte redução do preço de combustíveis

Em relação à atividade, os números melhores no 

terceiro trimestre mostram uma economia resiliente 

ao aperto das condições financeiras e apontam para 

uma economia preparada para acelerar nos próximos 

trimestres. Pelo lado da inflação, os números de 

novembro e dezembro positivamente afetados pelas 

bandeiras tarifárias mais baratas indicam que a 

inflação de 2018 deve  ficar  bem abaixo do centro da 

meta.  

Brasil

Política 

Monetária

Em outubro, o Banco Central decidiu manter a taxa 

Selic em 6,5% a.a., avaliando que o grau de 

assimetria do balanço de riscos diminuiu desde sua 

reunião anterior. No seu cenário básico 

permanecem fatores de risco em ambas as direções. 

A inflação, a não continuidade das reformas e a 

deterioração do cenário externo ainda possuem 

maior peso entre os riscos

Como os principais riscos não apresentaram 

alterações relevantes, o Banco Central deve seguir 

com tom cauteloso em relação às perspectivas para a 

inflação na reunião de dezembro. Com as 

expectativas para inflação de 2019 ao redor da meta, 

o Banco Central ganha tempo para avaliar a definição 

de reformas e observar o cenário internacional sem 

precisar se comprometer com mudanças na condução 

da política monetária por alguns meses.

Político

Conforme prometido durante sua campanha, 

Bolsonaro reduziu o número de ministérios e optou 

por indicar nomes técnicos e de fora da política 

partidária -ações muito bem recebidas pela 

população de acordo com as primeiras pesquisas de 

opinião. Apesar disso, a falta de proximidade com o 

Congresso impediu que houvesse avanço das 

principais pautas econômicas

Apesar das incertezas associadas a habilidade da 

atual gestão em promover o tão necessário ajuste 

fiscal, um discurso que sinalize a intenção de 

implementar uma agenda pró-mercado, aliado a alta 

popularidade de Bolsonaro, deve contribuir para a 

melhora da confiança, redução do nível de incerteza 

e, consequentemente, retorno do crescimento nos 

próximos trimestres

Brasil
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

Apesar da diminuição do risco relacionado ao trade 

war, com China e Estados Unidos chegando a um 

acordo provisório na reunião do G-20, o confronto 

comercial seguiu proporcionando incertezas e 

impondo desafios ao crescimento global. Os preços 

das commodities também refletiram o menor ritmo de 

crescimento em novembro, com o minério de ferro e 

petróleo apresentando quedas significativas.

A atividade econômica global deve continuar 

mostrando moderação a medida que atinge o pico do 

ciclo de crescimento. Fatores como altas de juros, 

incertezas associadas à guerra comercial e fatores 

idiossincráticos, devem contribuir para exacerbar 

esse movimento.

Atividade e 

Inflação

O crescimento americano, que superou o crescimento 

global praticamente o ano todo, também foi colocado 

em xeque devido ao aperto das condições 

financeiras, desaceleração do setor imobiliário e 

arrefecimento do investimento.

Crescimento nos Estados Unidos deve começar a 

mostrar sinais de moderação na medida em que os 

incentivos fiscais não consigam gerar ganhos de 

produtividade. No entanto, no curto prazo, o 

crescimento ainda deve seguir forte e em nível acima 

do potencial.

Política 

Monetária

O Federal Reserve, ao longo de novembro, levantou 

questionamentos acerca da taxa neutra de juros da 

economia, sinalizando que o ciclo de aperto 

monetário nos Estados Unidos pode estar perto do 

fim e, principalmente, dependente dos próximos 

dados econômicos.

O Fed, em sua revisão de projeções mais recente, 

divulgada em setembro, previa mais um aumento de 

25 bps em 2018 além de outros três em 2019. Apesar 

do aumento de 2018 estar praticamente garantido, a 

continuidade da trajetória de aumentos em 2019 vai 

depender da evolução dos dados econômicos, de 

acordo com os últimos discursos dos membros do 

banco central americano

Atividade e 

Inflação

Na Zona do Euro, a inflação voltou a ceder, de 2,1% 

para 2,0%, enquanto a inflação subjacente voltou a 

apresentar sinais de fraqueza e recuou de 1,1% para 

1,0%. Em relação à atividade, o PMI de manufatura 

da Zona do Euro voltou a recuar e atingiu 51.8 - o 

menor nível desde junho de 2016

A política monetária acomodatícia, somada às 

condições favoráveis de crédito e mercado de 

trabalho em recuperação devem fornecer suporte 

para retomada da atividade e inflação da Zona do 

Euro.

Política 

Monetária

Em sua reunião de política monetária de outubro, o 

ECB manteve inalterada a taxa de juros. No 

comunidado referente a decisão, o presidente do 

BCE, Mário Draghi, reconheceu a desaceleração dos 

dados correntes e a perda de momentum entre 

setembro e outubro. Além disso, Draghi pontou que a 

indefinição em relação ao budget italiano teve pouco 

impacto até então na economia europeia.

O Banco Central Europeu voltou a afirmar a 

possibilidade de aumento de juros somente a partir 

do segundo semestre de 2019. Em linha com a 

sinalização feita na reunião de setembro, o volume 

de compras mensais de ativos será reduzido de EUR 

15 bilhões para zero a partir de 2019. Não foi definido 

o período pelo qual irá durar o programa de 

reinvestimento.

China Atividade

Apesar de novas medidas de estímulo anunciadas 

pelo governo, os dados de atividade na China ao 

longo do mês de outubro seguiram apresentando 

deterioração. Apesar da retomada do crescimento 

nem alguns dos principais indicadores de atividade 

chinesa, o PMI Oficial da China recuou para 50 

pontos - justamente o nível que separa o crescimento 

da contração.

Em resposta a um cenário mais desafiador posto pelo 

trade war, o governo chinês, que no início do ano 

tinha lançado mão de medidas para desacelerar de 

forma controlada a economia chinesa, voltou a injetar 

estímulos na economia, de maneira a evitar uma 

desaceleração abrupta no restante de 2018 e em 

2019.

EUA 

Zona do Euro



 

                            

 
 
DESTAQUES 
 
Em novembro a projeção dos juros futuros recuou, diminuindo assim, os prêmios existentes na curva. A queda das 
expectativas de inflação futura, influenciada pela queda dos preços administrados, além da boa perspectiva em relação do 
novo governo, reduziram os prêmios de risco no mercado. Os juros reais, negociados pelos títulos públicos NTN-B, subiram 
marginalmente nos vencimentos mais curtos em função de movimento técnico do mercado que reduziu posições atreladas 
a inflação. No período mantivemos nossa estratégia de alocar na carteira operações a termo de ações. 
 

Bolsa 
 
No mês, os principais destaques positivos foram as posições em Bradesco <BBDC4 e Itaú <ITUB4>, impulsionadas pela 
redução do risco país após o resultado favorável nas eleições presidenciais e pela qualidade da equipe econômica que está 
se formando, comprometida com a aprovação de reformas.  
 
Outro destaque positivo foi a posição em CPFL <CPFE3>, que continua a se beneficiar da disseminação do seu investimento 
case. Vale lembrar que a companhia, após realizar uma oferta de ações em novembro de 2017, ficou desenquadrada das 
regras do Novo Mercado, com apenas 5% de suas ações em circulação enquanto o mínimo necessário é de 15%. Para 
regularizar sua situação, a empresa precisa fazer uma nova oferta para fechar o capital ou um re-ipo, em ambos os casos 
acreditamos que estas ofertas ajudariam a destravar o valor deste investimento.  
 
Por outro lado, as posições em Vale <VALE3> e em Petrobras <PETR4> foram os destaques negativos, pressionadas pela 
desvalorização das commodities – o preço do minério de ferro caiu 12% e do petróleo, 22%. 
 
Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
* A Claritas Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou 
qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo 
e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser 
divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas. 


